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Ata da Reunião do Júri da prova Teórica do Exame Final do Internato de 

Medicina Geral e Familiar, época normal, março de 2022 

 

Nos dias 14, 15, 16 e 17 do mês de março, reuniu o Júri da Prova Teórica do Exame Final do 

Internato de Medicina Geral e Familiar, Época Normal, março de dois mil e vinte e dois com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto Um - Análise das ocorrências durante a prova; 

Ponto Dois - Análise e resposta aos pedidos de revisão de chave;  

Ponto Três - Elaboração da chave definitiva da Prova Teórica do Exame Final do Internato de 

Medicina Geral e Familiar, Época normal, março de 2022. 

Ponto Quatro - Analise da classificação dos candidatos  

 

Nesta reunião estiveram presentes os seguintes elementos:  

Isabel Santos (Presidente), Andreia Ribeirinho, Bruno Heleno, Carla Correia, Catarina Matias, 

Dagmara Paiva, Helena Boavida, Inês Maio, Luís Amorim Alves, Luísa Sá, Maria da Luz Loureiro, 

Nuno Pinto. 

 

A reunião decorreu nas instalações da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, entre 

as 8:30 e as 19:00.  

 

Em relação ao ponto um, não foram reportadas ocorrências no decurso das provas.  

 

Dando seguimento ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, conforme o regulamento da prova, 

os pedidos de revisão de chave foram recebidos entre os dias 11 e 12 de março dois mil e vinte 

e dois , através de link https://forms.gle/4feJ4uEwTxz8VWft7, publicitado na página da ACSS, 

I.P. 

A última submissão foi considerada às 23:59 (hora continental) do dia 12 março de 2022.  

Das 100 perguntas da prova, foi pedida revisão da chave de 44, através de um total de 786 

pedidos válidos. 

https://forms.gle/4feJ4uEwTxz8VWft7
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Existiram 2 pedidos de revisão com erros de identificação das perguntas: um candidato 

identificou a pergunta 39 quando se queria referir à pergunta 38; outro sinalizou a pergunta 65 

quando se queria referir à pergunta 66. O júri deliberou não considerar estes pedidos.  

 

A tabela seguinte caracteriza os pedidos de revisão de chave válidos, por Coordenação de 

Internato Médico de Medicina Geral e Familiar. 

Coordenação 

Candidatos 

que fizeram a 

prova 

Candidatos 

que pediram 

revisão da 

chave 

% de 

candidatos 

que pediu 

revisão 

Número de 

pedidos de 

revisão da 

chave 

Número 

médio de 

pedidos por 

candidato que 

pediu revisão 

de chave 

Açores 12 4 33,0 16 4 

Alentejo 6 0 0 0 N/A 

Algarve 8 4 50,0 10 2,5 

Centro 71 44 62,0 210 4,8 

Lisboa e Vale 

do Tejo 
107 49 45,4 187 3,8 

Madeira 8 4 50,0 18 4,5 

Norte 127 80 61,5 345 4,3 

 

A análise dos pedidos de revisão mereceu as considerações do júri explanadas a seguir.  

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 8 pedidos de revisão de chave da pergunta 3, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 68,1% responderam corretamente à pergunta. 

Cinco pedidos solicitam anulação da pergunta e três pedem que se considerem as alíneas a) e 

d) como opções corretas. 

A pergunta é qual é o teste mais sensível de entre os indicados para caracterizar a anemia 

descrita e não sobre os testes a pedir para se fazer este diagnóstico. O teste mais sensível no 

diagnóstico de anemia ferropriva é a ferritina. A sensibilidade da ferritina oscila entre 60 e 100% 

e a especificidade entre 89 e 100% dependendo dos pontos de corte serem de 15 mcg/L ou 30 

mcg/L. Neste tipo de anemia é a ferritina que desce primeiro, seguida pelo  aumento da 
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capacidade de ligação do ferro e o ferro sérico decresce gradualmente. A saturação da 

transferrina também irá decrescer ao longo do tempo.  

Segundo a Norma da DGS 030/2013, atualizada em 09/04/2015 "Abordagem, Diagnóstico e 

Tratamento da Ferropenia no Adulto", o UptoDate e o BMJ Best Practice a ferritina é 

considerada o exame mais útil no diagnóstico da anemia por défice de ferro por ser o parâmetro 

mais sensível e específico para se obter uma representação dos níveis de ferro do organismo.  

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de anulação e de alteração de chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 46 pedidos de alteração de chave e 44 pedidos de anulação da 

pergunta 6, bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 28,0% responderam 

corretamente à pergunta. 

Os argumentos sugerem que a opção assinalada como correta levaria a uma dose 

subterapêutica, pelo que seria uma melhor opção i) utilizar um anti-emético; ii) manter a dose 

e antecipar a toma para fora do horário da refeição; iii) manter a dose, fazendo a toma da 

medicação à noite. Argumenta-se ainda que a administração em dias alternados não está 

prevista no RCM do medicamento. Vários candidatos sugerem que a melhor opção no 

tratamento da utente referida seria o ferro endovenoso, pelo que sugerem a anulação da 

pergunta. 

Esta questão pedia aos candidatos para escolher a melhor de 4 opções de tratamento de forma 

a minimizar efeitos adversos da terapêutica com ferro oral. São estratégias para diminuir efeitos 

adversos do ferro: reduzir a dose (o que inclui toma em dias alternados), tomar o medicamento 

com comida ou leite, reduzir a dose de ferro elementar, mudar de comprimido para forma 

líquida ou mudar o composto de ferro (por exemplo, para gluconato). [UpToDate e Dynamed] A 

estratégia para diminuir os efeitos adversos GI do ferro é tomar com alimentos e não tomar fora 

da refeição (opção C, refere 30 minutos antes da refeição). A utente já tinha tentado tomar a 

medicação com as refeições e usar outros compostos, sem sucesso. A administração de vitamina 

D não altera a tolerabilidade do suplemento de ferro (opção B). Deve evitar-se usar um 

medicamento adicional, como a domperidona (opção A), para tratar efeitos adversos da 

medicação, pelo que esta opção só deve ser considerada se não for possível controlar os 
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sintomas com outra estratégia. Assim sendo, a melhor estratégia para reduzir os efeitos 

adversos é reduzir a dose (opção D), o que se consegue com a toma em dias alternados. 

Acrescenta-se ainda que contrariamente ao que é argumentado em muitos pedidos de revisão 

/ anulação, existe demonstração de eficácia da terapêutica marcial com doses diárias inferiores 

a 100mg de ferro elementar por dia. [UpToDate] 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e de anulação são indeferidos.  

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 51 pedidos de alteração da chave ou de anulação da pergunta 

7, bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 56,0% responderam 

corretamente à pergunta. 

Os candidatos sugerem que, de acordo com a clínica, sejam consideradas como corretas as 

alíneas b) “bursite deltoideia” e a alínea c) “capsulite adesiva”. 

O diagnóstico diferencial é baseado na semiologia, que diferencia as entidades referidas na 

pergunta, nomeadamente a afetação da mobilidade, planos envolvidos e a epidemiologia. No 

caso descrito na vinheta, a dor desperta com a abdução ativa, no plano que corresponde à ação 

do músculo supraespinhoso, sendo os movimentos repetitivos do trabalhador um fator 

precipitante. A capsulite adesiva caracteriza-se por dor e rigidez em vários planos, quer nos 

movimentos ativos, quer nos passivos. Relativamente à bursite deltoideia, as manifestações 

clínicas estão frequentemente associadas à afetação de tendões específicos da coifa dos 

rotadores. [UptoDate] Neste caso concreto existe claramente tendinite do supraespinhoso, não 

sendo possível afirmar que a mesma se associe a bursite.  

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave ou anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 4 pedidos de alteração de chave ou anulação da pergunta 17, 

bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 56,9% responderam corretamente 

à pergunta. 
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O pedido de alteração de chave sugere que se considere correta a opção d) “sumatriptano”, com 

base em Orientações Clínicas de 2004 da Sociedade Portuguesa de Neurologia. Nos pedidos de 

anulação argumenta-se que o diagnóstico de cefaleia hemicraniana paroxística não faz parte das 

competências dos médicos de família. 

Por ser uma especialidade abrangente, não há nenhum diagnóstico que não faça parte das 

competências da MGF. De acordo com o UpToDate, o Dynamed e a International Headache 

Society, o tratamento de primeira linha da cefaleia hemicraniana paroxística é a indometacina. 

O sumatriptano raras vezes é eficaz nesta situação. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de alteração de chave da pergunta 18, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 87,0% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido sugere que se considere correta a opção d) “flunarizina”, argumentando que o 

topiramato não é primeira linha na obesidade e que a flunarizina também é uma opção no 

tratamento da enxaqueca. 

A utente apresenta obesidade e não faz contraceção oral, pelo que o tratamento inicial é o 

topiramato pelo efeito sobre o controlo do peso. A flunarizina pode ser útil como tratamento 

de segunda linha. [UpToDate, Dynamed] 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração de chave é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 2 pedidos de alteração de chave e 1 pedido de anulação da 

pergunta 21, bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 58,7% responderam 

corretamente à pergunta. 

Nos pedidos apresentados, argumenta-se que o tamanho recomendado de pasta dentífrica é o 

equivalente à unha do quinto dedo de um lactente de 6 meses e que essa opção não está 

contemplada nas opções de resposta.  
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O tamanho recomendado de pasta dentífrica nesta idade aproxima-se do tamanho de um bago 

de arroz cru. Essa dimensão é referida, quer pelo Programa Nacional Promoção da Saúde Oral 

2021-2025 da DGS, quer pelo UpToDate. A dimensão de uma ervilha é recomendada a partir dos 

três anos (PNPSO 2021-2025, UpToDate). 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de revisão de chave da pergunta 23. Dos candidatos, 

95,6% responderam corretamente à pergunta. 

O candidato solicitava que a imipramina fosse considerada resposta certa. Esta terapêutica 

farmacológica é a que tem o perfil de efeitos adversos mais extenso. Atualmente, só é 

recomendada em casos muito específicos. Nas crianças com idade igual ou superior a 7 anos, a 

desmopressina é considerada terapêutica farmacológica de primeira linha. A vantagem da sua 

administração é a sua ação imediata, sendo especialmente útil no tratamento de situações de 

curta duração como viagens escolares e acampamentos. É habitualmente segura e bem 

tolerada, embora pais e crianças «devam ser informados da necessidade de restringir a ingesão 

hídrica durante o tempo da sua administração» [BMJ Best Practice; Dynamed]. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração de chave é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de alteração da pergunta 24, bem como a vinheta, a 

pergunta e as opções. Dos candidatos, 77,9% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido sugere que seja considerada como correta a alínea b) “HTA estádio 1”. No entanto, 

numa criança com pressão arterial nos percentis 90-95 para idade, sexo e altura define-se pré-

hipertensão. Com os dados disponíveis na vinheta, não é possível utilizar outros critérios de 

diagnóstico.  
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O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração de chave é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de revisão de chave da pergunta 25, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 91,4% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido de revisão sugere que seja considerada correta a opção c), referindo que um lactente 

até aos 3 meses deve aumentar aproximadamente 30 g por dia, pelo que a opção de reavaliar o 

peso dentro de três dias deveria ser considerada.  

A vinheta refere uma lactente que está a aumentar 28g de peso por dia. O ganho ponderal 

esperado dos 0 a 3 meses é de 26 a 32 g por dia. [UpToDate] A OMS recomenda aleitamento 

materno exclusivo até aos 6 meses de vida. Não existe motivo para alterar a dieta ou o plano de 

vigilância. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração da chave é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 7 pedidos de anulação da pergunta 26, bem como a vinheta, a 

pergunta e as opções. Dos candidatos, 95,0% responderam corretamente à pergunta. 

É argumentado que o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil considera que o sinal de 

alarme aos 6 meses é o "estrabismo anormal, manifesto e constante" e não o "estrabismo 

intermitente". Note-se que os candidatos que pediram anulação desta pergunta assinalaram 

como correta a opção "3 meses". 

O Júri entende que a redação do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil é pouco clara, 

uma vez que aos 6 meses refere que o estrabismo é anormal e identifica como sinal de alarme 

"Tem estrabismo manifesto e constante". Contudo, existem outras fontes bibliográficas 

recomendadas que são mais claras quanto à resposta. As Boas Práticas em Oftalmologia referem 

que a partir dos 6 meses já não deve existir estrabismo: “aos 6 meses a criança já deverá ter a 

visão binocular estruturada, que será depois reforçada pela maturação, se houver boas 

condições bilaterais”, “pelo 6º mês de vida deve haver já um correto alinhamento dos olhos”. 
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Perante estrabismo intermitente, o UpToDate refere que a partir dos 4-6 meses a criança deve 

ser encaminhada para oftalmologia e o Dynamed recomenda referenciação a partir dos 4 meses. 

Para além disso, qualquer das restantes opções de resposta a esta pergunta seriam 

manifestamente erradas. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 5 pedidos de alteração de chave ou de anulação da pergunta 

28, bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 83,5% responderam 

corretamente à pergunta. 

A argumentação apresentada pelos candidatos defende que embora a ausência de marcha 

autónoma não constitua sinal de alarme aos 18 meses, seria expectável que a criança já 

apresentasse marcha autónoma nesta idade.  A sua ausência poderia justificar uma avaliação 

antecipada, e eventualmente referenciação a pediatria do desenvolvimento ou fisiatria. 

Segundo o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ), a ausência de autonomia ao 

nível da marcha só é considerada sinal de alarme aos 2 anos, embora o "andar bem" seja um 

dos marcos do desenvolvimento aos 18 meses.  No entanto, segundo o mesmo PNSIJ, a 

velocidade de passagem de um estádio a outro varia de uma criança para outra e a idade de 

aparecimento de novas aquisições também difere. Seria sinal de alarme aos 18 meses e 

indicação de referenciação a pediatria do desenvolvimento ou eventualmente fisiatria, se não 

fosse capaz de se colocar de pé com apoio, o que não é o caso. A opção mais correta é explicar 

aos pais de forma tranquilizadora e objetiva que a ausência de marcha autónoma só é sinal de 

alarme aos 2 anos. Não seria útil reavaliar a muito curto prazo (na vinheta indicado 1 mês) uma 

vez que não iria acrescentar mais informação ou modificar o seguimento estabelecido no plano. 

Considerando que não existem sinais de alarme nem outras alterações do desenvolvimento, não 

se justificam intervenções adicionais. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave ou anulação são indeferidos. 
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O Júri da Prova Teórica apreciou 51 pedidos de anulação da pergunta 30, bem como a vinheta, 

a pergunta e as opções. Dos candidatos, 68,7% responderam corretamente à pergunta. 

A vinheta descreve um acne grave, papulopustular, com nódulos e cicatrizes, de tipo conglobata, 

com atingimento da face e tronco, que não responde ao tratamento tópico. 

Concomitantemente, o doente apresenta manifestações psicológicas importantes em 

consequência desta patologia.  

Na sua argumentação, 50 candidatos referem que o tratamento com tetraciciclina oral seria a 

opção correta. Contudo, existe um consenso alargado de que a toma de antibiótico oral deve 

ser acompanhada de tratamento tópico, o que não é proposto em nenhuma das opções de 

resposta. [UpToDate, DynaMED] Vinte candidatos referem que a isotretinoína não deve ser 

prescrita porque este tratamento aumenta o risco de depressão e suicídio. Contudo, a vinheta 

é explicita ao descrever um utente com manifestações psicológicas devidas ao acne, o que pode 

até aumentar o benefício da precocidade do tratamento com isotretinoína. [UpToDate] 

Outros candidatos referem que este tratamento deve ser iniciado apenas por médicos com a 

especialidade de dermatologia. A pergunta pretende avaliar o conhecimento dos candidatos 

sobre o tratamento de uma situação comum na prática clínica de um médico de família, 

independentemente da possibilidade da referenciação. A isotretinoína é considerada o único 

medicamento que pode alterar permanentemente o curso natural da acne vulgaris e tem o 

potencial de induzir remissões a longo prazo. Além disso, à exceção da isotretinoína, o 

tratamento sistémico do acne é tipicamente acompanhado por tratamento tópico, o que não 

acontece nas opções de resposta apresentadas, [UpToDate/DynaMED] 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 5 pedidos de revisão de chave da pergunta 36, quatro 

solicitando que fosse considerada a alínea b) como certa e uma que fosse anulada a pergunta. 

Dos candidatos, 43,1% responderam corretamente à pergunta. 
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A pergunta é sobre o tipo de laxante mais adequado a adicionar. Dado já se ter usado a dose 

máxima de lactulose, a hipótese b) “expansor de volume”, sugerida pelos candidatos, não pode 

ser considerada.  

A evidência científica ainda é insuficiente para afirmar que existam diferenças significativas na 

eficácia e tolerância entre os diferentes laxantes. No entanto, algumas características dos 

laxantes devem ser conhecidas por forma a orientar a sua escolha. Os laxantes estimuladores 

do peristaltismo como o bisacodilo ou o picossulfato de sódio, atuam alterando o transporte 

eletrolítico na mucosa intestinal e aumentando a atividade motora intestinal. São também 

laxantes bastante estudados em ensaios clínicos, que demonstraram a sua eficácia (aumentando 

até 5 vezes mais o número de movimentos intestinais por semana versus placebo) e segurança. 

Não existe evidência robusta que permita afirmar que a utilização crónica de laxantes 

estimuladores do peristaltismo cause alterações estruturais ou disfuncionais no cólon. Também 

não existe qualquer base farmacológica para afirmar que provoquem dependência. De acordo 

com as Clinical Practice Guidelines da ESMO (European Society for Medical Oncology) e o BMJ 

Best Practice, os laxantes osmóticos e os laxantes de contato são a primeira linha. Na situação 

descrita, tendo-se já atingido a dose máxima de lactulose, será de utilizar um laxante de 

contacto. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de revisão de chave e de anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 25 pedidos de alteração de chave da pergunta 37, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 48,7% responderam corretamente à pergunta. 

Trata-se de um caso de hipoglicemia severa, com perda do estado de consciência e sem acesso 

venoso, em que se questiona o tratamento de primeira linha numa Unidade de Saúde.  

A opção correta é glucagon intramuscular, extensamente validada por diversas fontes. 

[UpToDate, ADA 2021, Dynamed, Orientações para o Tratamento da Hipoglicemia em Adultos 

com Diabetes. Revista Portuguesa de Diabetes] 

Se houver acesso endovenoso, está recomendada a administração de dextrose a 10%, 30% ou 

50%, conforme as diferentes fontes referidas anteriormente. A alínea d) refere soro glicosado a 

5%, que só está recomendado como tratamento de manutenção após correção da hipoglicemia. 
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Na ausência de glucagon na Unidade de Saúde e na indisponibilidade de acesso venoso, apesar 

de existirem recomendações para utilização de pasta de açúcar na face interna da “bochecha”, 

esta atuação demonstrou ser ineficaz e aumentar o risco de pneumonia de aspiração. 

(UpToDate, Orientações para o Tratamento da Hipoglicemia em Adultos com Diabetes. Revista 

Portuguesa de Diabetes) 

A inexistência do fármaco em algumas Unidades de Saúde, não invalida as boas práticas nem a 

evidência existente no tratamento de primeira linha neste caso.  

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração da chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 16 pedidos de alteração de chave da pergunta 38, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 82,9% responderam corretamente à pergunta. 

O argumento apresentado aponta a opção microalbuminúria como tão ou mais fiável do que a 

taxa de filtração glomerular, porque permite a estratificação de risco. 

A insuficiência renal é definida com base na taxa de filtração glomerular. A microalbuminúria é 

um marcador sensível de lesão renal e não de função renal.  

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave são indeferidos.   

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 2 pedidos de revisão de chave da pergunta 42, solicitando que 

fosse considerada a alínea b) como certa e um pedido de anulação da pergunta. Dos candidatos, 

78,2% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido que solicita anulação argumenta que nenhuma das alíneas transcreve ipsis verbis a 

definição dada na página 161 do livro “Medicina Geral e Familiar” (Grupo Almedina, 2020).  

A alínea b) corresponde à definição de falso positivo. Existem múltiplas variações da definição 

de sobrediagnóstico. A alínea c) é a que melhor representa esta definição.  
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O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e de anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de anulação da pergunta 43, bem como a vinheta, a 

pergunta e as opções. Dos candidatos, 92,3% responderam corretamente à pergunta. 

O argumento apresentado é que, sendo uma utente idosa, é importante ter em consideração os 

critérios de Beers, pelo que a carbamazepina deve ser um fármaco a utilizar com precaução, a 

duloxetina deve ser evitada quando TFG < 30, a gabapentina deve ser evitada quando TFG < 60 

e o naproxeno deve ser evitado.  

De acordo com Dynamed, UpToDate e Norma DGS 43/2011, a carbamazepina é primeira linha 

no tratamento da nevralgia do trigémeo (recomendação nível A), independentemente dos 

antecedentes ou terapêutica efetuada. A gabapentina é recomendada como primeira linha 

(recomendação fraca) na Dynamed ou como alternativa/adjuvante de primeira linha 

[UpToDate]. A duloxetina e o naproxeno não são recomendados como primeira linha. Assim, o 

argumento apresentado corrobora a resposta correta. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de anulação é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 58 pedidos de alteração da chave da pergunta 44, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 59,9% responderam corretamente à pergunta. 

Os pedidos sugeriam que fosse considerada correta a alínea d) “Resumos”. 

No excerto da consulta, a médica aplicou a técnica de escuta reflexiva. Ouviu a frase dita pelo 

doente e devolveu-a de seguida sob a forma de afirmação (frases 3, 5 e 7). A única pergunta que 

a médica utilizou foi fechada, e foi um pedido de autorização para falar sobre álcool (frase 1). 

Não foi feito qualquer reforço do comportamento do utente e a médica não resumiu a 

informação que foi obtendo no decurso da anamnese. [Rollnick; Miller, Butler] Motivational 

Interviewing in Healthcare. 2008. New York: Guilford. p.79).  
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O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou os 4 pedidos de revisão de chave da pergunta 47, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 82,9% responderam corretamente à pergunta. 

Os pedidos de revisão solicitam que sejam consideradas corretas as alíneas c) “instituir medidas 

de estilo de vida e medicar com tansulosina” e d) “instituir medidas de estilo de vida e medicar 

com tansulosina e finasterida”. Num dos pedidos é indicado pedido de anulação, que depois não 

é fundamentado. A argumentação destes pedidos assenta no impacto da sintomatologia na 

qualidade de vida do doente e no aumento do tamanho da próstata (acima de 30g).  

A vinheta descreve um homem com HBP. Tendo em conta a sintomatologia e o impacto na 

qualidade de vida, está indicado iniciar-se tratamento farmacológico para além das medidas de 

estilo de vida. Na maioria dos doentes, recomenda-se monoterapia com tansulosina como 

tratamento inicial. Adicionalmente, os valores de PSA normais, o tamanho prostático abaixo de 

35g e a ausência de sintomas irritativos não justificam o tratamento com fármacos de outro 

grupo terapêutico. [UpToDate; European Association of Urology] 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 96 pedidos de alteração de chave da pergunta 48, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 10,9% responderam corretamente à pergunta. 

Argumentam que, tendo em conta os sintomas descritos e a ausência de alterações na 

cistoscopia, a opção a) “bexiga hiperativa” devia ser considerada correta.  

Existe sobreposição parcial nos quadros clínicos de cistite intersticial e bexiga hiperativa. A cistite 

intersticial é um diagnóstico clínico caracterizado por dor pélvica crónica, com elevada 

frequência miccional e sem incontinência. Na bexiga hiperativa, a dor não faz parte do quadro e 

a incontinência é mais frequente. A cistoscopia não é um exame necessário para o diagnóstico 
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de cistite intersticial, sendo um exame a considerar para exclusão de outras patologias. 

[UpToDate] 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 21 pedidos de alteração de chave ou anulação da pergunta 49, 

bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 84,4% responderam corretamente 

à pergunta. 

Os pedidos sugerem que seja aceite como correta a opção c) “contactar o CODU”, 

argumentando que não é competência do médico assistente verificar o óbito ou que, até à 

verificação do óbito, a situação descrita na vinheta deve ser encarada como uma emergência 

médica. 

A informação da vinheta é suficiente para se poder assumir que se está perante um óbito. 

Questiona-se qual é o passo seguinte mais adequado, independentemente de quem é a 

responsabilidade.  

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 5 pedidos de alteração de chave da pergunta 51, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 90,3% responderam corretamente à pergunta. 

Os pedidos sugerem que sejam consideradas corretas as opções b) “hipoacusia por défice de 

transmissão” e d) “síndrome da apneia obstrutiva do sono” 

A vinheta descreve uma criança com idade inferior a 12 anos, com 3 sintomas de desatenção: 

dificuldade em manter a atenção em dois contextos (casa e jardim de infância), esquecimentos 

e que parece não ouvir quando lhe falam diretamente. Descreve ainda 7 sintomas de 

hiperatividade:  levanta-se de forma desadequada à situação (quer no jardim de infância, quer 

no consultório), é irrequieto, interrompe outras pessoas, tem dificuldade em aguardar a sua vez, 
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brinca por uns segundos com os legos, fala de forma excessiva, explora o gabinete e procura 

abrir o cacifo.  

Dos 3 tipos de apresentação da PHDA, a descrição da vinheta corresponde à apresentação 

predominantemente de hiperatividade/impulsividade (mais do que 6 sintomas de 

hiperatividade e impulsividade e menos do que 6 sintomas de desatenção), interferindo com 

níveis importantes de funcionamento.  

A mãe tem doença de Graves, mas o José Maria não tem sintomas físicos ou sinais sugestivos de 

hipertiroidismo: aceleração de crescimento, perda de peso ou dificuldade em ganhar peso, 

taquicardia, aumento da pressão de pulso. A hipoacusia por história de otite média aguda ou 

presença de cerúmen bilateralmente não justificam os sintomas comportamentais. A hipertrofia 

amigdalina não justifica uma SAOS numa criança não obesa, que habitualmente não ressona. 

[UpToDate] 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de alteração da chave da pergunta 55, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 90,6% responderam corretamente à pergunta. 

A questão é sobre qual dos tratamentos efetuados pela doente tem maior potencial 

teratogénico e não sobre escolhas de tratamento nesta doente. O valproato de sódio é um 

teratogénio conhecido e é um dos anticonvulsivantes que deve ser evitado em mulheres em 

idade fértil, sobretudo durante a gravidez. Recomenda-se explicitamente trocar de valproato 

para outro fármaco quando pessoas com doença bipolar estável pretendem engravidar. Dentro 

dos anticonvulsivantes com demonstração de eficácia na doença bipolar e seguros na gravidez 

encontra-se a lamotrigina. Os antipsicóticos atípicos, incluindo a quetiapina, podem ser 

utilizados como tratamento de manutenção ou tratamento de episódios de mania em grávidas. 

[UpToDate;  Dynamed] 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração de chave é indeferido. 
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O Júri da Prova Teórica apreciou 17 pedidos de alteração de chave da pergunta 56, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 83,5% responderam corretamente à pergunta. 

Os candidatos argumentam que, posteriormente à publicação do Decreto-Lei n.º 101/2006 que 

previa um número máximo de 90 dias de internamento para descanso do cuidador por ano 

(opção c)), a Circular Normativa n.º 8/2017/CNCP/ACSS e o Decreto Regulamentar n.º 1/2022 

estabelecem o limite de 30 dias por ano (opção a)).  

A Circular Normativa n.º 8/2017/CNCP/ACSS refere-se a situações de cuidados paliativos. O 

Decreto Regulamentar n.º 1/2022 aplica-se a Cuidadores Informais, que podem receber um 

"subsídio de apoio ao cuidador informal principal" que cessa se houver "interrupção ou cessação 

da prestação de cuidados permanentes pelo cuidador informal à pessoa cuidada, por período 

superior a 30 dias seguidos". O guia prático da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados, datado de fevereiro de 2022, continua a referir que "a ULDM pode proporcionar o 

internamento de situações temporárias, decorrentes de dificuldades de apoio familiar ou 

necessidade de descanso do principal cuidador, até 90 dias por ano." 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 3 pedidos de alteração de chave ou anulação da pergunta 57, 

bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 65,5% responderam corretamente 

à pergunta. 

Os pedidos de revisão sugerem que se trata de uma candidíase não complicada. O pedido de 

anulação sugere que nenhuma das opções está correta, uma vez que não se pode excluir uma 

candididíase não-albicans. 

O caso apresentado corresponde a uma candidíase severa e complicada, numa mulher com 

doença de Crohn e imunossuprimida com azatioprina. Não há necessidade de confirmação de 

diagnóstico. Na candidíase severa ou complicada o tratamento corresponde à hipótese 

considerada como correta [Dynamed, CDC, Consensos da Sociedade Portuguesa de Ginecologia 

- infeções vulvovaginais].  
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O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e de anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 95 pedidos de alteração da chave da pergunta 58, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 24,8% responderam corretamente à pergunta. 

Os pedidos de alteração de chave sugerem como correta a alínea b) “faz profilaxia da 

isoimunização Rh às 28 semanas”. 

A imunoglobulina anti-D não deve ser administrada a mulheres com teste de Coombs positivo. 

Nestas circunstâncias, é necessário distinguir se a positividade do teste se deve a iso-imunização 

prévia ou à administração da imunoglobulina.  

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de alteração de chave da pergunta 59, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 80,5% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido de alteração de chave propõe que se considere como correta a alínea a) “eclâmpsia”, 

baseando-se num artigo de 2022 que é uma proposta de mudança de critérios de diagnóstico, 

por validar. À luz das recomendações atuais das principais sociedades científicas, mantém-se o 

critério das convulsões para o diagnóstico da eclâmpsia. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração de chave é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de alteração de chave da pergunta 60, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 91,4% responderam corretamente à pergunta. 



Internato Médico 
Área de especialização em Medicina Geral e Familiar 

Avaliação Final – Prova Teórica 
Época normal, março 2022 

 
 

18 
 

O pedido de alteração sugere que seja considerada correta a opção a) “dosear FSH sérica”, 

fundamentando com o princípio da autonomia da utente em querer saber se está ou não na 

menopausa.  

Em mulheres com mais de 45 anos, o diagnóstico da menopausa é clínico e retrospetivo, feito 

após a ausência de menstruação por 12 meses. O doseamento de FSH é desnecessário nesta 

situação e pode até ser fator de incerteza, devido à variabilidade nos níveis diários e durante o 

ciclo menstrual [UpToDate]. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração da chave é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de revisão da pergunta 62, bem como a vinheta, a 

pergunta e as opções. Dos candidatos, 74,3% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido de revisão sugere que a hipótese b) “glicemia em jejum” é correta, dado a vinheta não 

incluir nenhum fator de risco para diabetes. 

A glicemia em jejum faz parte do estudo pré-concecional [Programa Nacional para Vigilância de 

Gravidez de Baixo Risco, DGS 2016], nomeadamente em mulheres de ascendência africana 

[UpToDate]. A pesquisa de aglutininas irregulares como forma de rastrear incompatibilidades 

Rh na gravidez não faz parte do estudo pré-concecional mas, neste caso, a eletroforese de 

hemoglobinas sim [Programa Nacional para Vigilância de Gravidez de Baixo Risco, DGS 2016;  

Circular Normativa nº 18/DSMIA de 07/09/2004 - Prevenção das formas graves de 

Hemoglobinopatia da DGS, UpToDate].  

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração de chave é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 19 pedidos de alteração de chave ou anulação da pergunta 65, 

bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Um dos pedidos referia-se a outra pergunta, pelo 

que não foi considerado. Dos candidatos, 74,0% responderam corretamente à pergunta. 
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Os pedidos de alteração sugerem que se considerem como corretas as opções c) ou d). 

Argumentam que se trata de um pólipo nasal unilateral, não existem sintomas acompanhantes, 

nem rinossinusite prévia. Assim, consideram ser necessário excluir patologia com potencial 

maligno através de biópsia ou imagiologia. 

A vinheta descreve uma pessoa com um pólipo nasal simples. Existe história de infeção 

respiratória das vias aéreas superiores, provavelmente uma rinossinusite complicada. Não 

existem sinais de alarme ou fatores de risco para malignidade. O tratamento de primeira linha 

é a corticoterapia nasal [UptoDate, Dynamed]. Se este falhar, pode considerar-se a biópsia 

excisional. A imagiologia está recomendada quando existem sinais de alarme ou quando há 

falência da terapêutica, o que não é o caso. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou os 2 pedidos de alteração de chave da pergunta 66, bem como 

a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 90,3% responderam corretamente à 

pergunta.  

Os dois pedidos sugerem que seja considerada correta também a opção d) “laqueação tubar”, 

com base no Consenso Sobre Contraceção de 2020, uma vez que não há contraindicações 

cirúrgicas.  

A vinheta descreve uma utente com diagnóstico recente de hipertensão arterial e que fazia 

contraceção oral combinada. De acordo com "WHO medical eligibility criteria wheel for 

contraceptive use, 2015", os três primeiros métodos contracetivos referidos nas hipóteses de 

resposta têm a seguinte classificação por categorias de risco numa doente com hipertensão 

arterial: a contraceção oral combinada tem risco 3 ou 4, em função da gravidade; a contraceção 

oral progestativa, tem risco 1 ou 2; o injetável de medroxiprogesterona tem risco 2 ou 3. 

A laqueação tubar poderia ser considerada, mas a doente encontra-se numa idade com grande 

probabilidade de menopausa a curto prazo, pelo que a relação risco-benefício não permite 

selecionar esta opção. Para além disso, trata-se de uma senhora que está adaptada ao uso de 

contraceção por via oral, com boa adesão e sem falhas (gravidezes planeadas, nenhum 
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abortamento). Assim, a melhor opção contracetiva, neste momento, é a contraceção oral 

progestativa. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração da chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de alteração de chave da pergunta 68, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 97,6% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido sugere que seja considerada como certa a hipótese b) “hipotensão ortostática”. 

A vinheta descreve “tonturas” com ilusão rotatória, característica de vertigem, o que exclui a 

opção b) “hipotensão ortostática”. Das três opções de resposta compatíveis com vertigem, o 

quadro clínico é caraterístico de vertigem postural paroxística benigna (VPPB). A vertigem tem 

início súbito (um início gradual ou vertigem leve são mais sugestivos de patologia central) e 

duração inferior a 30 segundos. Na VPPB são precipitantes comuns: olhar para cima ou agachar-

se, levantar-se, girar a cabeça e virar-se de lado [BMJ Best Practice].  

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração de chave é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 23 pedidos de alteração de chave e 1 pedido de anulação da 

pergunta 72, bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 47,5% responderam 

corretamente à pergunta. 

Nos pedidos de revisão é argumentado: i) que o exame objetivo não permite distinguir entre 

nódulo funcionante e doença de Graves; ii) que a ausência de oftalmopatia deve levar a 

considerar diagnósticos alternativos à doença de Graves; iii) que são necessários exames 

complementares para estabelecer o diagnóstico definitivo da situação. 

A causa mais frequente de hipertiroidismo na mulher não grávida é a doença de Graves.  A 

orbitopatia associada a este diagnóstico ocorre em cerca de 20-25% dos doentes. Nesta vinheta, 

a utente tem sintomas há 6 meses e menstruou há 8 dias pelo que afasta a hipótese de uma 

gravidez como causa do hipertiroidismo. A ausência de nódulo palpável no exame objetivo não 
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exclui um nódulo funcionante da tiroide, mas essa hipótese continua a ter uma incidência mais 

baixa que a doença de Graves neste grupo etário. O quadro podia ser explicado por 

apresentação atípica de uma tiroidite de Hashimoto; contudo, atendendo à epidemiologia das 

etiologias de hipertiroidismo trata-se de uma hipótese menos provável que a doença de Graves. 

[UpToDate] Para estabelecer o diagnóstico definitivo desta situação serão necessários exames 

complementares; contudo, a questão é sobre o diagnóstico mais provável deste quadro clínico 

com base na informação apresentada na vinheta. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e de anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 22 pedidos de alteração de chave ou anulação da pergunta 74, 

bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 77,9% responderam corretamente 

à pergunta.  

Os pedidos de  alteração sugerem considerar como corretas as opções c) “Equidade” ou d) 

“Justiça”. 

A pergunta pede que seja indicado o princípio ético menos relevante na definição de grupos 

prioritários numa estratégia para maximização de resultados da vacinação anti-COVID-19, tendo 

em conta as vacinas disponíveis e o conhecimento sobre a capacidade de resposta imunitária 

protetora.  

A resposta a esta pergunta encontra-se no Plano de Vacinação Contra a COVID-19 (3/12/2020): 

“Atendendo ao acesso limitado e faseado, pelo menos numa primeira etapa, às vacinas contra 

a COVID-19, é necessário definir grupos prioritários para a vacinação, norteados por princípios 

científicos (imunológicos e epidemiológicos), éticos (nomeadamente de beneficência, não-

maleficência, equidade e respeito), de aceitabilidade e exequibilidade.” 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e de anulação são indeferidos. 
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O Júri da Prova Teórica apreciou 7 pedidos de alteração de chave e 1 pedido de anulação da 

pergunta 78, bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 47,8% responderam 

corretamente à pergunta. 

Os argumentos apresentados nos pedidos baseiam-se na interpretação do quadro clínico como 

uma possível candidíase, dada a presença de várias lesões esbranquiçadas da cavidade oral. Na 

imagem observam-se ainda uma lesão ulcerada no bordo esquerdo da língua, uma lesão 

vesicular da comissura labial esquerda e lesões na face inferior da língua. Para além disso, a 

vinheta descreve um segundo episódio num curto espaço de tempo e atingimento do estado 

geral com febre, dificuldade de deglutição e dor. A hipótese mais provável é uma 

gengivoestomatite herpética.  

Posto isto, a opção correta é "valociclovir oral", uma vez que terapêutica antivírica nas primeiras 

72 horas pode conduzir a uma cicatrização mais precoce das lesões, diminuir dor e a duração da 

febre. [UpToDate] As opções "iniciar amoxicilina oral" e “fluconazol oral" estão incorretas por 

não existir evidência de sobreinfeção bacteriana ou fúngica. Não existe prova científica que 

sustente a opção "clobetasol tópico". 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e de anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de alteração de chave da pergunta 79, a vinheta, a 

pergunta, e as opções. Dos candidatos, 86,7% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido sugere como correta a opção b) “beta-agonista de longa ação”, referindo tratar-se de 

um doente com DPOC no grupo A, pelo que um beta agonista de longa ação ou um 

anticolinérgico de longa ação seriam duas opções corretas. 

O doente descrito na vinheta encontra-se no grupo C da classificação GOLD pelo que a opção 

correta é a a) “anticolinérgico de longa ação”. [GOLD, UpToDate, Dynamed] 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração de chave é indeferido. 
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O Júri da Prova Teórica apreciou 75 pedidos de alteração de chave e 2 de anulação da pergunta 

80, bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 42,5% responderam 

corretamente à pergunta. 

Os pedidos sugerem que se considere como correta a opção a) “endoscopia digestiva alta” ou 

d) “TC torácica”. 

Trata-se de uma vinheta que descreve um caso de tosse crónica. Na maioria dos casos a tosse 

crónica é causada por síndrome da tosse das vias aéreas superiores (rinorreia posterior), asma 

e refluxo gastroesofágico. A abordagem diagnóstica inicial da tosse crónica deve ser feita de 

forma sequencial em termos de exames auxiliares do diagnóstico, tendo em conta o teste menos 

invasivo e com maior probabilidade diagnóstica. [UpToDate; BMJ Best Practice; Dynamed] 

A asma é considerada a segunda causa mais frequente de tosse crónica no adulto [UpToDate]. 

Apesar de frequentemente surgir associada a outros sintomas como sibilos episódicos e 

dispneia, a tosse pode surgir de forma isolada na entidade asma com variante de tosse 

[UpToDate, GINA 2021]. A tosse isolada pode diminuir a probabilidade do diagnóstico de asma 

[GINA, 2021], mas não a exclui. O seu tratamento empírico não está indicado por dificultar o 

diagnóstico e controlo futuros [UpToDate, GINA 2021]. Assim, neste caso clínico torna-se 

importante o diagnóstico de asma ou a sua exclusão, antes do início do tratamento dirigido. 

Em relação ao RGE, este é considerado a segunda ou terceira causa mais comum de tosse 

crónica, segundo a mesma fonte [UpToDate] e deve ser ponderado no caso clínico exposto. A 

opção Endoscopia Digestiva Alta (EDA) não é considerada como o exame mais adequado no 

estudo desta doente, por não estar descrita qualquer outra sintomatologia do foro 

gastrointestinal, atingimento do estado geral (como emagrecimento ou anemia) ou fator de 

risco (doente que nunca fumou, jovem e IMC normal). A EDA pode estar indicada em caso de 

sintomatologia atípica, mas não é considerado o exame padrão-ouro para o diagnóstico de RGE, 

além de ser um exame invasivo. O tratamento empírico permitiria guiar o diagnóstico, dado a 

doente não apresentar sintomas típicos de RGE complicada (“Patients with GERD should receive 

empiric acid suppressive therapy, even if additional evaluation with an upper endoscopy is 

indicated” - UpToDate).  

A opção TC torácica não é correta por não estar descrita sintomatologia respiratória ou 

sistémica, ou antecedentes de fatores de risco, que justifiquem a suspeita de carcinoma do 

pulmão ou quadro clínico grave ou doença evolutiva.  
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O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e de anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 2 pedidos de alteração de chave da pergunta 86, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 68,1% responderam corretamente à pergunta. 

Os pedidos sugerem que se considere como correta a opção b) “Antagonista recetor de 

mineralocorticoides”. Argumenta-se que, perante a vinheta, deve ser considerada a hipótese de 

insuficiência cardíaca.  

Na vinheta não estão descritos sintomas, sinais ou resultados de exames complementares que 

fundamentem o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Este diagnóstico não faz parte da lista de 

problemas referidos na vinheta. Trata-se de um doente hipertenso, com antecedentes de 

enfarte agudo do miocárdio e medicado com um beta-bloqueante e um inibidor da enzima de 

conversão da angiotensina. O próximo antihipertensor a adicionar é um antagonista de canais 

de cálcio dihidropiridínico. O antagonista recetor de mineralocorticóides só está recomendado 

se a terapêutica tripla não for suficiente para obtenção do controlo tensional. [ESC 2018 HTA] 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou os 2 pedidos de revisão de chave da pergunta 88, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 5,3% responderam corretamente à pergunta. 

Um dos pedidos de revisão pede que seja considerada correta a opção d) “0,71 (=100/140)”, 

porque o ITB que é pedido é o do lado esquerdo; o outro pedido solicita que seja considerada 

correta também a opção a) “0,53 (=80/150)”, uma vez que, de acordo com a Sociedade Europeia 

de Cardiologia, a pressão do membro inferior deve ser na artéria tibial anterior ou posterior, 

ficando a artéria pediosa como alternativa.  

A opção correta é a razão 100/150. O índice tornozelo braço é calculado pela razão entre maior 

pressão arterial do tornozelo esquerdo (artéria tibial posterior ou artéria pediosa) e a maior PA 

sistólica dos braços (UpToDate.; Competências Clínicas Práticas e preparação para OSCE. LIDEL; 
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Recomendações para o Diagnóstico e Tratamento das Doenças Arteriais Periféricas, Sociedade 

Europeia de Cardiologia).  

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração da chave são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de anulação da pergunta 91, bem como a vinheta, a 

pergunta e as opções. Dos candidatos, 94,4% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido defende uma abordagem clínica por etapas com objetivos intermédios para o alvo de 

LDL. No entanto, em nenhuma parte da vinheta se questiona um possível alvo intermédio, mas 

o alvo terapêutico a atingir. A ESC define estes alvos como objetivos finais que guiam as 

intervenções terapêuticas. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de anulação é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou 18 pedidos de anulação da pergunta 93, bem como a vinheta, 

a pergunta e as opções. Dos candidatos, 68,7% responderam corretamente à pergunta. 

A vinheta e a figura permitem fazer o diagnóstico de verrugas genitais. Trata-se de uma das 

manifestações possíveis da infeção por HPV. Apesar de ser possível a remoção destas lesões, 

não se pode considerar que isso signifique cura da doença. Sabe-se que há elevada 

probabilidade de recorrência e não há evidência de que o tratamento de verrugas genitais 

diminua a taxa de transmissão. Não existe prova científica que permita dizer quando é que os 

indivíduos ficam tratados e sem possibilidade de contágio. [BMJ Best Practice; UpToDate] 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. Os pedidos de anulação são indeferidos. 
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O Júri da Prova Teórica apreciou 29 pedidos de alteração de chave e 1 pedido de anulação da 

pergunta 94, bem como a vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 51,9% responderam 

corretamente à pergunta. 

Um pedido de anulação argumenta que os dados apresentados não são suficientes para 

estabelecer o diagnóstico. Dois pedidos defendem a dermatofitose como resposta correta. Vinte 

e sete pedidos sugerem que se trata de um eczema atópico com liquenificação. 

A dermatofitose da região inguinal poupa o escroto. Apesar da doença inicial poder ter sido 

eczema atópico, a pele atualmente espessada, muito enrugada e eritematosa, com perda de 

pelos, é mais a favor de líquen simples crónico.  

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes, e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista 

em medicina geral e familiar. Os pedidos de alteração de chave e anulação são indeferidos. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de anulação da pergunta 96, bem como a vinheta, a 

pergunta e as opções. Dos candidatos, 92,3% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido argumenta que não se pode descartar uma cólica renal, uma vez que tem sinal de 

Murphy. Refere que a questão deveria incidir sobre a atitude diagnóstica mais adequada e não 

sobre a terapêutica. 

O sinal de Murphy não é patognomónico de cólica renal. A vinheta permite fazer o diagnóstico 

de pielonefrite aguda. Independentemente de existir ou não litíase, haverá sempre necessidade 

de tratamento. A pergunta incide sobre escolha de tratamento farmacológico. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de anulação é indeferido. 

 

 

O Júri da Prova Teórica apreciou o pedido de revisão da chave da pergunta 100, bem como a 

vinheta, a pergunta e as opções. Dos candidatos, 94,4% responderam corretamente à pergunta. 

O pedido sugere que a chave seja A-2, B-4, C-1, D-3, uma vez que a opção terapêutica para uma 

mulher jovem com obesidade pode ser a sertralina, porque a NOC da DGS refere que "O 
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aumento de peso parece ser comum com a paroxetina, mas não com a fluoxetina ou a 

sertralina".  

A escolha do fármaco mais adequado para tratamento da depressão depende de muitos fatores, 

incluindo o perfil do doente e o perfil dos efeitos secundários do fármaco.  

Numa mulher jovem com obesidade todos os fármacos propostos poderiam ser utilizados, mas 

todos têm como efeito secundário frequente o aumento de peso, exceto a fluoxetina que, 

frequentemente, provoca diminuição do peso [UpToDate e RCM dos fármacos]. No idoso com 

diabetes, hipertensão arterial e hipertrofia benigna da próstata, a fluoxetina pode ser utilizada, 

mas existe risco acrescido de descontrolo da diabetes. Assim, conjugando todas as 

possibilidades e tendo em conta que se pedia que o candidato fizesse corresponder cada 

fármaco a apenas um doente, a melhor combinação possível é a que corresponde à chave. 

O Júri da Prova Teórica entende que a pergunta está bem formulada, com uma opção que é mais 

correta que as restantes e incide sobre conteúdos que fazem parte da prática do especialista em 

medicina geral e familiar. O pedido de alteração da chave é indeferido. 

 

 

Em relação ao ponto três, a chave publicada no dia 10 de março manteve-se, não tendo havido 

qualquer anulação de perguntas. 

 

Dando seguimento ao ponto quatro, após resposta aos 786 pedidos de revisão, o júri da prova 

elaborou a chave definitiva do teste e procedeu à classificação de todos os candidatos, que se 

anexa a esta ata. As classificações tiveram média de 16,31; mediana de 16,60; mínimo de 11,80 

e máximo de 19,00. 

De acordo com os pontos 1, 2 e 4 do artº 4 do Regulamento da prova Teórica da Avaliação Final 

do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar, o júri da prova solicitou à ACSS para publicar 

a Lista de classificação final. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata 

que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos da lei. 

 

Porto, 17 de março   de 2022 
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